
 

 

Návod na použitie   - GS 8000L Full HD kamera do auta 
 

 
Nabíjanie batérie – 1. Napojte kameru káblom USB do autozapaľovača. Kamera sa začne 

nabíjať, aj keď je vypnutá. Počas nabíjania svieti LEDka tlačidle vypnutia/zapnutia červeným 

svetlom, akonáhle sa svetlo vypne, kamera je nabitá. 2.Môžete nabíjať aj cez počítač, cez 

USB kábel. 

Vloženie  a vysunutie  TF (micro SD) karty (nie je súčasťou balenia) – 1. zasuňte kartu do 

portu a mierne potlačte. 2. Na vysunutie karty ju najskôr mierne zatlačte dolu a potom 

vytiahnite. Pozor     ! Dajte si pozor aby ste SD kartu vložili do portu správnym smerom. 

Pri zasunutí karty nebude môcť zariadenie načítať pôvodné súbory. Karta musí byť 

kompatibilná so zariadením, max 32Gb. 

Zapnutie a vypnutie zariadenia – na zapnutie zariadenia podržte tlačidlo zapnutia 1 

sekundu. Na vypnutie podržte toto tlačidlo 3 sekundy. Pri vytiahnutí SD karty sa zariadenia 

automaticky vypne. 

Prepínanie pracovného módu – stlačte tlačidlo „MODE“ , budú sa meniť ikonky pre 

natáčanie videa, robenie fotiek a prehrávanie. 

Ako nastaviť systém fotografovania a videa – v móde fotografovania alebo videa  stlačte 

tlačidlo „MENU“ , potom stlačte šípky a nastavte požadované  parametre : 

Resolution - rozlíšenie.  

Cycling recording – Cyklické nahrávania Off(vypnuté)/3/5/10min 

EV 

Motion Detection – Detekcia pohybu : off/on 

Audio - zvuk : off/on 

Date Stamp – Dátum na zázname : off/on 

Date and Time – Dátum a čas : nastavenie dátumu 

Auto off – Automatické vypnutie po : off/1 min/3 min 

Button voice - Tlačidlo hlasu : off/on 

Language – jazyk 

Supply Frequency – pracovná frekvencia : 50-60Hz 

TV mód – NTSC/PAL 

Light frequency – frekvencia svetla : 50/60 Hz 

Image rotation – rotácia snímky : off/on 

G-sensor : off/on 

IR Light – infračervené svetlo : off/on/auto 

Format : interné úložisko/ SD karta 

Default – prednastavenie : Cancvel (zruš)/Yes (áno) 

Version – Verzia 

 

Nahrávanie videa – Pri móde nahrávania videa , v hornom rohu obrazovky svieti ikonka 

nahrávania, stlačte OK na začatie nahrávania. Pre skončenie nahrávania znovu stlačte OK. 

Počas nahrávania videa šipka hore slúži ako vypnutie  zvuku a šipka dolu ako SOS uzavretie. 

 

Menu fotografovania a nastavenia : 

 

Shooting mode – mód fotografovania : single (jednoduchý)/2 sek/5sek/10sek 

Rozlíšenie : 12M/10M/8M/5M/2M/1,3M 



 

 

Continuous Capture – neustále snímanie  : off/on 

Image quality - Kvalita obrázku : Vysoká/Standard/Ekonomická 

Sharpeness – Ostrosť : silná/štandardná/jemná 

White balance – biela rovnováha : automatická/slnko/pod mrakom/umelé osvetlenie 

Color – farba : farba/čierno-biela/svetlo hnedá 

ISO : Auto/100/200/400 

EV 

Face recognition – rozpoznanie tváre : off/rozpoznanie smejúcej tváre 

Anti shake – proti otrasom : off/on 

Fast reading – rýchle čítanie 

Date stamp – značka dátumu : off/on 

 

Stlačte „MODE“ a nastavte sa na fotografovanie, v hornom ľavom rohu obrazovky sa objaví 

ikonka fotografovania. Stlačte OK na urobenie záberu.. Snažte s akameru pri robení záberov 

držať čo najstabilnejšie. 

 

Prehrávanie – prepnite sa tlačidlom „MODE“ do prehrávania a šipkami vyberte súbor, ktorý 

chcete prehrať. 

 

Vymazanie a ochrana – v prehrávacom móde stlačte „MENU“  a uvidíte „Delete“ (vymazať) 

a „Protection lock“ (ochranný zámok). Stlačte „OK“ ak chcete súbory vymazať alebo 

ochrániť pred vymazaním. 

 

Zálohovanie dát – pripojte kameru k PC prostredníctvom USB káblu, kamera sa automaticky 

naštartuje. Vojdite do ikonky Môj počítač a nájdete tam súbor s kamerou. Súbory z kamery si 

zálohujte do počítača.  

 

Kamera pracuje v systémoch Windows 2000/XP/VISTA/WINDOWS 7, MAC OSX 10.3.6 

alebo vyššími. 

 

Napojenie na TV – použite HDMI kábel na prepojenie s TV. 

 

Nie je potrebné inštalovať drivery. 

 

UPOZORNENIE : pri nesprávnom použití výrobku alebo pri inej chybe stlačte na kamere 

otvor „RESTART“. 
 


